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Sammanfattning 

Under de senaste två årtionden har det blivit en drastisk ökning av privat ägda laptops. Detta 

har öppnat för nya möjligheter som bring your own device (BYOD) digitala prov i skolan. 

Men med detta blir nedlåsning av datorn inför digitalt prov ännu viktigare. Undersökningar 

har gjorts gällande elevernas uppfattning kring digitala provsystem samt deras åsikter om 

digitala prov i allmänhet.  Andra arbeten har gjorts gällande hur digitala provsystem fungerar 

tekniskt men samtidigt finns det artiklar som visar hur viktig lärarnas åsikter är. Därför 

kommer detta arbete definiera kraven som de krav som lärare har för att undersöka deras 

perspektiv, inte på det digitala prov eller provsystem som andra arbeten utan på 

nedlåsningsprogrammet för datorn vilket bidrar med information i ett nytt perspektiv. Detta 

görs genom insamling av enkäter från lärarna på en gymnasieskola för att definiera krav. 

Dessa krav ställs sedan mot vanligt använda nedlåsningsprogram för att svara på hur de klarar 

av de krav som lärare har. Resultatet av detta visar att nedlåsningsprogrammen inte uppfyller 

alla krav som lärarna ställer. Dock vid undersökning av de krav som underkändes bedöms 

nedlåsningsprogrammen leva upp till en majoritet av lärarnas krav då anpassade lösningar och 

vikten av olika krav disskuteras. Detta ger ett positivt betyg för nedlåsningsprogrammen och 

ger uppmaning till lärare att gå över till digitala prov utan att oroa sig för nedlåsningen av 

datorerna. 
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1. Inledning 

Under de senaste två årtiondena har en förändring skett. Förut krävdes det tillgång till ett 

datorlabb, biblotek eller annat bokningsbart rum för att använda en dator men inte längre. Fler 

och fler elever tar nu med sin egen privata laptop eller annan passande utrustning istället 

(Hillier, 2014). Denna förändring har hänt eftersom ägandet av passande utrustning har ökat 

stort de senaste tjugo åren. Enligt internetstiftelsen i Sverige (IIS 2017) så ägde 55 procent av 

befolkningen en dator 1999 och 2017 så hade den siffran ökat till 93 procent. Surfplattor och 

smarta mobiler har ökat från 27 procent respektive fem procent 2011 till 85 procent och 69 

procent 2017. Denna förändring samtidigt som digitala prov blir ett allt vanligare alternativ 

till pappers prov (Faniran & Ajayi, 2016) har öppnat upp nya möjligheter för en skola. Denna 

möjlighet är att låta eleverna använda deras egen privata utrustning när de utför proven. Detta 

underlättar för skolan då antalet datorplatser ofta har stannat densamma över åren samtidigt 

som elevantalet har ökat (Hillier, 2014). Detta koncept att använda elevens egna privata 

utrustning i utbildningen har fått namnet ”bring your own device” (BYOD). 

BYOD är ett brett koncept som kan implementeras med flera olika modeller. Stavert (2013) 

skriver om flera av dessa och några exempel därifrån är: 

1. Eleven måste skaffa en dator inom de specifika krav som skolan har bestämt där 

eleven betalar och äger datorn men skolan ansvarar och tar hand om datorn. 

2. Eleven köper och äger datorn men skolan bidrar med program som behövs för 

utbildningen. 

3. Eleven har fullt ansvar för köp, hantering och underhåll av datorn och skolan bidrar 

endast med möjligheten att ansluta till internet. 

Det finns många fler sätt att implementera BYOD men det alla har gemensamt är att det är 

elevens dator. Men detta ställer också nya krav på skolan. 

Vid utförande av ett digitalt prov så är det viktigt att datorn endast används till det som den 

ansvariga läraren har förbestämt. Detta gör att ytterligare krav ställs när en skola väljer att 

använda BYOD eftersom att skolan inte har samma kontroll på de datorerna (Hillier, 2014). 

Det största kravet är på nedlåsning av datorn. Nedlåsningen görs oftast genom att använda ett 

mjukvaruprogram som låser ned datorn till endast de förbestämda programmen. Det finns 

flera olika program för hantering av detta men efter genomgång av mycket forskning inom 

området så är de vanligaste Safe Exam Browser (SEB), Transforming Exams och SoftExams. 

Program som dessa är skapade för att på ett smidigt låsa ner datorn och på så sätt skapa en 

säker digital prov miljö efter lärarens önskemål. Men hur väl gör dem det? Syftet med denna 

rapport är att undersöka hur väl program för nedlåsnings av datorn för digitala prov lever upp 

till de krav som ställs på dem.  

 

1.1 Frågeställning 

Programmen för nedlåsning av en dator är ett ämne som har haft tidigare forskning. Den 

forskningen handlar ofta om hur programmen fungerar i sig (Hillier & Fluck, 2017; Halbherr, 
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Reuter, Schneider, Schlienger & Piendl, 2014; Schneider, Volk, Lehre, Bauer & Piendl, 2012) 

eller om hur elevers uppfattning är kring programmen (Adesemowo, Johannes, Goldstone & 

Terblanche, 2016; McDonough, Alford, Finks, Parker, Chisholm-Burns & Phelps, 2016; 

Wadley, Weaver, Curry & Carthon, 2014). Men samtidigt finns det artiklar som den skriven 

av Hutchison och Woodward (2014) samt den skriven av Siozos, Palaigeorgiou, 

Triantafyllakos och Despotakis (2009) som visar hur viktig lärares åsikter är. Därför kommer 

frågeställningarna för detta arbete vara dessa: 

1. Vilka krav ställs av lärare på ett nedlåsningsprogram när det ska implementeras för 

digitala prov? 

2. Hur klarar ett generellt nedlåsningsprogram av att möta de krav som ställs när det ska 

implementeras i en BYOD-miljö i en gymnasieskola? 

Definitionen av krav kommer från en enkät som ställas till lärare på en gymnasieskola i 

Sverige som redan använder en modell av BYOD i sin undervisning. BYOD modellen är att 

gymnasieskolan köper in datorer till eleverna och ansvarar för internet, underhåll samt 

mjukvara. Eleven har administratörsrättigheter, får använda datorn till skola och privat samt 

får sedan ta hem datorn vid examen. 

De tre tidigare nämnda nedlåsningsprogrammen kommer beskrivas hur de fungerar i 

bakgrund och forskningen som redan finns på dem kommer att förklaras i teori delen. Sedan 

kommer de att få representera ett generellt nedlåsningsprogram och ställas emot de krav som 

kommer fram av enkäten. 

 

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningar som görs i detta arbete är att kraven som ställs på nedlåsningsprogrammen 

endast definieras av de krav som lärarna ställer i enkät. Då detta arbete kommer att vara en 

fallstudie så kommer dessa krav endast att komma från en gymnasieskola. Då inte fler skolor 

är inkluderade är det möjligt att fler krav skulle framkomma om fler gymnasieskolor hade 

blivit inkluderade i enkät undersökningen. 

En annan begränsning är vilka typer av program som undersöks. Online-lärplattformar som 

t.ex. Moodle och Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System (ILIAS) 

undersöks inte utan endast program som hanterar nedlåsningen av datorn för digitala prov 

undersöks.  

Information kommer att tas upp om SEB, Transforming Exams och ExamSoft i detta arbete 

eftersom dessa program anses vara de tre vanligaste programmen för nedlåsning av en dator 

för digitala prov och detta arbete är om ett generellt nedlåsningsprogram. Dock kommer 

ExamSoft endast förklaras men inte användas i detta arbete då det skiljer sig från SEB och 

Transforming Exams genom att inte vara open source. Detta gör att ExamSoft kostar pengar 

vilket kan skapa problem vid implementering i en skola samt förhindrar utförandet av detta 

arbete då det utförs utan någon sponsring. 
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Kravet lätthanterlighet som kommer fram i enkät undersökningen kommer begränsas då 

området det täcker är väldigt stort och synen på kravet kommer istället att vara samma som de 

andra kraven vilket vill säga av perspektivet för en lärare. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan som besvarade enkäten i detta arbete startade som en friskola 1996. Skolan 

har redan sedan start arbetat för att ligga i teknisk framkanten och har sedan flera år tillbaka, 

som beskrivit i 1.1 Frågeställning, get ut datorer och mjukvara till sina elever vid skolstart. 

Gymnasiet arbetar sedan med en BYOD modell och låter därför eleven använda datorn både 

till skolarbete och privat. De anser att detta gör så eleven slipper uppleva begränsningar i sina 

studier och lärande vilket bidrar till en snabbare utveckling. 

Att alla elever har en dator och att gymnasieskolan strävan efter att vara i teknisk framkant 

har bidragit till mycket arbete för tekniska lösningar från gymnasiets IT-avdelning. Detta gör 

att skolan kan erbjuda eleverna Wifi med bra hastighet, räckvidd och stabilitet samt licenser 

till många mjukvaror. Digitala prov används också men begränsat då ingen bra lösning har 

implementerats för att förhindra fuskande. Tillvägagångsättet som används nu kräver att flera 

lärare har koll på varje elevs datorskärm under hela provets gång samt att skolans Wifi stängs 

ner under provets gång om internet inte får användas under provet. Eftersom detta 

tillvägagångsätt är omständigt att använda och att genomföra så begränsar det användningen. 

 

2.2 Nedlåsningsprogram 
Här under ges en bakgrund för SEB, Transforming Exams och ExamSoft för att ge 

möjligheten för en bättre förståelse hur dessa program fungerar. 

 

2.2.1 Programmet Safe Exam Browser (SEB) 

SEB är ett open source program gjort för att skapa en nedlåst provmiljö (ETH Zurich, 2018; 

Schneider, Volk, Lehre, Bauer & Piendl, 2012; Halbherr, Reuter, Schneider, Schlienger & 

Piendl, 2014). Den finns till Windows, MacOS och iOS. SEB är uppbyggt på ett sätt så den 

använder tre komponenter. Den första är en kioskapplikation som låser ned datorn. Detta gör 

så att den kan kontrollera och hantera olika operativsystemsfunktioner och eftersom varje 

operativsystem är unikt så blir denna programmering väldigt specifik för de olika versionerna 

av programmet. Den startar också upp de förinställda tillåtna programmen och SEB-

webbläsaren vilket är komponent två. SEB-webbläsaren, som är baserad på Firefox, startar 

upp med den hemsida som tidigare har blivit inställd. Den visar denna sida samtidigt som den 

tagit bort oönskade funktioner som t.ex. adressfältet, sök fältet och mer. Den sista 

komponenten är kallad ”the learning management system”. Den hanterar SEB:s integration i 
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lärplattformar för digitala prov som t.ex. Moodle. Denna integration krävs för att använda 

SEB till både nedlåsning av provmiljö och skapande av digitalt prov. Det finns både 

lärplattformar som kräver och inte kräver uppkoppling till internet. 

Även fast ovanstående förklaring stämmer bra för hur SEB fungerar på alla operativsystem så 

skiljer det sig lite hur det fungerar på Windows jämför med MacOS och iOS (ETH Zurich, 

2018). Windows versionen använder kioskapplikationen för att öppna ett nytt skrivbord där 

kommandon som t.ex. alt + f4 inte går att använda. Sedan används XULRunner
1
 med SEB 

webbläsaren för att skapa en webbläsare utan oönskade funktioner. På MacOS och iOS är 

SEB istället en monolitisk applikation som använder WebKit
2
. Detta påverkar dock inte 

användningen av SEB. 

 

2.2.2 Programmet Transforming Exams 

Transforming Exams är ett program för hantering av digitala prov skapat i ett projekt av den 

australienska regeringen tillsammans med nio australienska universitet (Transforming Exams, 

2018; Hillier & Fluck, 2017). Programmet är byggt för att hantera problemet med utrustning 

för digitala prov. Eftersom digitala prov endast sker under vissa intensiva perioder kräver 

dessa perioder att datorer finns så alla elever har tillgång till dem men under resterande tid av 

året är det inte säkert att den utrustningen används. Därför byggdes Transforming Exams för 

BYOD digitala prov. Detta ska underlätta för kostnaderna som ett universitet kan se från 

kravet att köpa in datorer. Transforming Exams är gjort för att köras på ett USB-minne vilket 

drar ner kostnaderna från en dator till ett USB-minne. Detta fungerar genom att använda 

Linux Live USB-minnen som har blivit anpassade för digitala prov. En dator som startas med 

ett sådant USB-minne får då tillgång till ett Linuxoperativsystem samt några program. Detta 

gör så elevens dator låses ner utan behovet att installera något program på datorn. Vid 

användning ger även Transforming Exams tillgång till både en lokal lärplattform samt ett 

säkert sätt att ansluta till en online-lärplattform för digitala prov. 

När Transforming Exams ska sättas upp så krävs 8GB RAM för administratörsverktyget 

(Hillier & Fluck, 2017). De tekniska kraven på en elevens dator är sedan minimum 2GB 

RAM men 4GB rekommenderat, en 64-bit processor samt en USB typ A port.  

 

2.2.3 Programmet ExamSoft 

ExamSoft är en online-lärplattform som använder sitt eget system kallat Examplify för att låsa 

ner en dator inför ett digitalt prov (ExamSoft, 2017; Simpson, 2016; Wadley, Weaver, Curry 

& Carthon, 2014). ExamSoft bygger på sin online-lärplattform som gör det möjligt att skapa 

prov samt lagra frågor och svar som kan användas för framtida prov. Detta ger möjligheten att 

bläddra igenom äldre prov och återanvända eller finna inspiration från dessa till nya prov. 

Efter att ett prov har blivit skapat så kan en krypterad prov-fil skapas som sedan kan laddas 

ner av eleverna. När det är dags för provet så ger läraren ut lösenordet vilket ger eleven 
                                                           
1
 En förpackad version av Mozilla plattformen gjord för applikationsutveckling.  

2
 En renderingsmotor för webbläsare. 
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möjligheten att starta provet. När provet är klart så laddas det upp till lärplattformen där 

provet sedan kan rättas. Automatisk rättning av frågor med svarsalternativ samt statistik över 

prov finns också på lärplattformen. 

Som tidigare nämnt så använder ExamSoft sitt eget system för nedlåsning av datorn under 

provet (ExamSoft, 2017). Examplify som låser ner datorn hindrar eleven från att komma åt 

några andra program. Programmet i sig tillåter dock saker som miniräknare och alarm. Det 

går inte att finna lika specifik information om hur detta program fungerar i jämförelse med 

SEB och Transforming Exams eftersom detta program inte är open source. Examplify finns 

till MAC/PC laptops, ipads och Surface Pros.  

 

3. Teori 

3.1 Digitala prov 

När det kommer till digitala prov i skolan så är det ett väldigt stort och populärt område. Detta 

gör att mycket forskning har gjorts på olika aspekter. Här under förklaras vad annan forskning 

har kommit fram till för att få en överblick så denna information sedan kan användas vid 

undersökningen av nedlåsningsprogrammen. 

 

3.1.1 Lärare och elevers åsikter 

Många artiklar (Faniran & Ajayi, 2018; Faniran & Ajayi, 2016; Terzis & Econmides, 2010; 

Nguyen, Rienties, Toetenel, Ferguson & Whitelock, 2017) har publicerats gällande elevers 

uppfattning om digitala prov i skolan. I dessa har det undersökts många aspekter i olika 

situationer. Några av dessa aspekter är elevernas engagemang, acceptans och förståelse av 

digitala prov. Ovan nämnda artiklar visar på att de flesta eleverna redan har en god digital 

kompetens och känner sig bekväma med digitala prov. I vissa fall så kan det första gången ett 

prov görs digitalt kräva en ordentlig förklaring men elevernas acceptans och förståelse av 

digitala prov är väldigt bra. När elevernas åsikter undersöktes visade resultaten att de föredrar 

digitala prov istället för pappersprov (Mukandutiye, Sevilla & Makhanu, 2014; Faniran & 

Ajayi, 2016). Ett exempel på en sak som gör att elever föredrar digitala prov är att det är 

enklare att ändra sitt svar digitalt än på papper då pappret påverkas varje gång eleven suddar. 

Liknande studier har även gjorts på lärare (Pynoo, Devolder, Tondeur, Braak, Duyck & 

Duyck, 2010; Hutchison & Woodward, 2014; Kim, 2015; Debuse & Lawley, 2014). Studierna 

fokuserade mestadels på lärares acceptans av digitala hjälpmedel i utbildningen och 

användning av digitala prov och läromedel. Artiklarna ovan kom fram till att en stor faktor till 

om läraren använder de digitala hjälpmedel som finns är dess motivation från rektorn och 

skolans inställning till hjälpmedlen. Detta bidrog också vid digitala prov då det gjorde läraren 

mer motiverad att arbeta och lära sig programmen som behövs vid skapandet av digitala prov.  

Hutchison och Woodward (2014) skriver om hur läraren under processen av implementering 

av digitala hjälpmedel stötte på många problem i den inledande fasen. När läraren dock fått 
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mer kännedom om programvaran så vände det och det blev enklare att använda för att 

uppfylla utbildningens mål och förbättra elevernas lärosätt. Detta visar hur viktigt det är att 

läraren förstår programvaran som de använder. Siozos, Palaigeorgiou, Triantafyllakos, och 

Despotakis (2009) visar också i sin artikel om skapandet av digitala prov applikationer hur 

viktigt det är att använda lärares åsikter i utvecklingsprocessen. Om ett program skapas eller 

anpassas med lärares åsikter så ökas deras villighet att använda programmet i sin 

undervisning.  

När det kommer till digitala prov så handlar det inte bara om lärares och elevers åsikter om 

proven i sig utan också deras åsikter om hur proven implementeras i deras undervisning. Som 

nämnt tidigare så är ett sådant koncept BYOD. Detta koncept kan spara skolan både pengar 

och underlätta för eleverna vid digitala prov (Hillier, 2014) men vad tycker lärare och elever 

om ett sådant koncept? 

 

3.1.2 Konceptet Bring Your Own Device (BYOD)  

Samtidigt som ägandet av utrustning som gör det möjligt att använda konceptet BYOD har 

ökat så har även elevernas och lärarnas vilja att använda sin privata utrustning gjort det. 

Sweeney (2012) skriver om hur vi kommer möta en tsunami av utrustning som elever och 

lärare tar med till skolan och förväntar sig kunna använda. Dessutom så har BYOD visat att 

ge många fördelar för elever. Flera artiklar (Hillier, 2014; Stavert, 2013; Seow & Soong, 

2014; Hopkins, Sylvester & Tate, 2013) visar att när eleven använder sin privata dator så 

tillåter det att eleven är i en mjukvarumiljö och använder hårdvara som den känner igen. Detta 

gör att eleven känner sig mer bekväm med utrustningen och är effektivare i sin användning. 

Artiklarna har också visat på att elevens utbildning blir mer personlig och självcentrerad 

genom banden eleven har till sin egen utrustning vilket ökar motivation och engagemang. 

Samtidigt som det finns många positiva aspekter när det kommer till BYOD så innebär 

implementationen av ett sådant system flera problem. Hillier (2014) ger som exempel att ett 

problem kan vara den varierande prestandan mellan de olika elevernas datorer samt datorns 

pålitlighet kring bland annat batteritid. Detta är problem som gäller hårdvaran vilket inte 

kommer behandlas i detta arbete men det finns också andra problem så som säkerheten kring 

ett prov för att förhindra fuskande. Eftersom det mesta går att finna på internet nu och datorn i 

sig kan lagra mycket information som skulle kunna användas vid fuskande på ett digitalt prov 

så blir det en mjukvarufråga. För att förhindra fuskande så krävs det mjukvara som hanterar 

det problemet utan att förhindra andra aspekter av datorn som kan krävas för provet. 

 

3.2 Provprogram 

Nedanför kommer tidigare forskning kring SEB, Transforming Exams och SoftExams 

förklaras för att ge en bättre förståelse om vad andra redan har kommit fram till samt skapa en 

bra grund som detta arbete sedan kan använda. 
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3.2.1 Programmet Safe Exam Browser (SEB) 

SEB som tidigare beskrivet är ett program för nedlåsning av en dator för digitala prov. 

Eftersom SEB är ett program som är gjort för att sammarbeta med andra program. Detta för 

att få ett helt system för digitala prov istället för endast nedlåsning av datorn så inkorporeras 

ofta även andra program vid testande av SEB. Detta för att bilda en större undersökning och 

ge möjligheten att testa genom att genomföra prov. Följande är några exempel på det och en 

förklaring av vad de har kommit fram till. 

Artikeln av Schneider, Volk, Lehre, Bauer och Piendl (2012) gjorde en undersökning av SEB 

i samarbete med olika lärplattformar. Först utfördes ett prov med SEB och ILIAS vilket är en 

lärplattform som tillåter både digitala prov samt digitala läxor (ILIAS, 2017).  Sedan utfördes 

ett prov med SEB och Moodle. Moodle är en lärplattform som sammanför en plats att utföra 

både digitala prov och digitala läxor (Moodle, 2017). Efter dessa provomgångar med SEB så 

anser författarna att utförandet blev lyckat. SEB bedöms som ett program som är lätt att 

hantera och använda. Artikeln föreslog också förbättringar som kan göras samt förhoppningar 

att dessa blir implementerade i de kommande uppdateringarna. 

Flera andra artiklar har gjorts på när SEB sammarbetar med program (Halbherr, Reuter, 

Schneider, Schlienger & Piendl, 2014; Adesemowo, Hermien, Goldstone & Terblanche, 

2016).  Halbherr, Reuter, Schneider, Schlienger och Piendl (2014) ger en detaljerad överblick 

av det digitala tenta systemet som används på den tekniska högskolan Swiss Federal Institute 

of Technology där SEB är inkorporerat. I deras slutsats skrivs hur SEB effektivt förhindrar 

fusk på provklienter. Adesemowo, Hermien, Goldstone & Terblanche (2016) skriver i sin 

artikel om svårigheter som kan uppstå vid implementation av ett digitalt prov system där de 

använder SEB i kombination med Moodle. I deras undersökning finner de att SEB är säkert 

och enkelt att använda men att det kräver bättre guider, enklare navigation och ökad stabilitet. 

Ett genomgående tema i alla dessa artiklar är att SEB anses som ett effektivt program för att 

låsa ner klienter för digitala prov. 

 

3.2.2 Programmet Transforming Exams 

Transforming Exams som tidigare beskrivet ger tillskillnad från SEB både en nedlåsning av 

datorn samt möjligheten att skapa digitala prov. Det finns flera artiklar på Transforming 

Exams (Hillier, 2014; Hillier & Fluck, 2017; Hillier & Fluck, 2015) som skriver om hur detta 

australienska projekt utvecklas. En stor majoritet av artiklarna skrivna om detta program är 

dock skrivna av två personer, Mathew Hillier och Andrew Fluck, vilket kan vara värt att ta i 

beaktning vid hänsyn till denna forskning. 

Hillier and Fluck (2017) skriver om den tekniska biten av Transforming Exams. De visar och 

förklarar alla modifikationer som kan göras för att visa upp att programmet kan anpassas efter 

de olika hårdvaror som eleverna kommer använda vid ett BYOD prov samt dess förmåga att 

anpassa sig efter de olika förutsättningar som universitet har. Denna förklaring görs för att 

visa att även om programmet utvecklades med fokus på att skapa säkra digitala prov så har 

även anpassning till universitets teknik samt ökning av antalet elever tagits i åtanke vid 

utveckling. 
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Hillier and Fluck (2015) skriver om hur det tio år framåt i tiden kan se ut för viktiga prov på 

hög utbildningsnivå i Australien. De pratar om hur en ny plattform för digitala prov behöver 

utvecklas som kan användas för att underlätta för både eleverna som utbildas men även 

lärarna som får ett enklare sätt följa en elevs utveckling samt genomföra prov för eleven. De 

skriver om att Transforming Exams som ett nationellt projekt är ett steg i denna utveckling 

och en viktig del av det är möjligheten för BYOD digitala prov. 

 

4. Metod 

För att få fram ett svar på de två frågeställningarna så delas metoden upp i delarna krav för 

första och testande av nedlåsningsprogram för den andra frågeställningen. 

 

4.1 Krav 

Som beskrivet under 1.2 frågeställning valdes det i detta arbete att definiera kraven som ställs 

på ett nedlåsningsprogram när det ska implementeras för digitala prov som de krav en lärare 

på gymnasienivå har. För att samla in dessa krav så valdes det att användas en enkät. Detta för 

att öppna upp möjligheten för fler lärare att besvara denna fråga då de har begränsat med tid 

och för att det är ett vanligt tillvägagångssätt vid insamling av denna typ av information i 

detta område (Mukandutiye, Sevilla & Makhanu, 2014; Hillier, 2014; Hopkins, Sylvester & 

Tate, 2013; Simpson, 2016). Frågorna i enkäten var strukturerade så att fråga ett och två gav 

en bakgrund om läraren medans fråga tre till sex var skrivna för att försöka få fram så många 

krav på nedlåsningsprogram för digitala prov som möjligt. Frågorna på enkäten finns i bilaga 

1. Enkäten gavs sedan ut till lärare på en gymnasieskola som redan har implementerat en 

version av BYOD i utbildningen och vill nu använda detta till digitala prov. Efter att lärarna 

svarat på enkäten så undersöktes deras svar och de svar som är relevanta för 

nedlåsningsprogram eller som kan påverkas av nedlåsningsprogram används för att svara på 

första frågeställningen. 

 

4.2 Testande av nedlåsningsprogram 

För att få ett svar på den andra frågeställningen så måste ett generellt nedlåsningsprogram och 

krav definieras. Det generella nedlåsningsprogrammet kommer att representeras av SEB 

version 2.2 och Transforming Exams version 6.0. Kraven på nedlåsningsprogrammen 

kommer att tas från den första frågeställningen. För detaljer om vilka dessa krav är se 5.2 

Krav. Dessa krav ställs emot nedlåsningsprogrammen. Nedlåsningsprogrammen undersöks på 

två sätt:  

1. Första tillvägagångsättet använder information i användarmanualer och information 

från vetenskapliga artiklar, tidigare beskrivna under bakgrund och teori, för att svara 

på kraven. 
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2. Andra tillvägagångssättet testar nedlåsningsprogrammen genom att installera och sätta 

upp dem på en dator med försök att uppfylla alla kraven. Detta för att bekräfta 

informationen från första tillvägagångssättet samt att testa kravet lätthanterlighet. 

Eftersom att ett programs lätthanterlighet går att tolka på många sätt (Seffah, Donyaee, 

Kline & Padda, 2006) så begränsades detta för att anpassas till de andra kraven. Detta 

genom att kolla på om författaren av denna rapport anser att det med hjälp av guider 

och den information som finns är lätt för en lärare att hantera mjukvaran och göra de 

inställningar som krävs i nedlåsningsprogrammet före ett digitalt prov. Med denna 

begräsning så får kravet samma perspektiv som de andra kraven. 

 

5. Resultat 

5.1 Krav 

Under denna rubrik kommer resultat från enkäten beskrivas för att besvara den första 

frågeställningen. Detta kommer vara en sammanfattning med de svar som är relevanta för den 

första frågeställningen för att se varje individuellt svar se bilaga 2. Frågorna i enkäten var 

följande: 

1. Har du genomfört ett digitalt prov någon gång? 

2. Vilket ämne/vilka ämnen undervisar du i? 

3. Vad skulle krävas för att du ska genomföra alla prov som digitala prov? 

4. Vad skulle du kräva av ett sådant nedlåsningsprogram för att vilja utföra digitala prov? 

5. Vad för problem har du stött på/tror du att du skulle stöta på med digitala prov? 

6. Vad för program eller typ av program på datorn skulle eleverna behöva tillgång till vid 

utförande av ett digitalt prov från dig? 

Elva lärare på gymnasieskolan svarade på enkäten. Av svaren så visar fråga ett att sju lärare 

tidigare hade genomfört ett digitalt prov. Fråga två visar att lärarna som svarade undervisade i 

olika ämnen som t.ex. el, matematik, engelska, idrott och hälsa, teknik och företagsekonomi. 

När det kommer till frågorna gällande den första frågeställningen så visar fråga tre flera krav. 

Det ska gå att integrera med lärplattformar, begränsa vilka program som kan användas, alla 

elever ska ha tillgång till rätt utrustning vid provtillfället, minimal risk för att prov-filer 

försvinner, det ska gå att kolla på en elevs dator under provets gång och upprepat flera gånger 

att programmet ska vara lätthanterligt. 

Fråga fyra får fram kraven att nedlåsningsprogrammet ska kunna förhindra tillgång till 

sparade dokument, kravet på lätthanterlig och nedlåsning av program upprepas flera gånger. 

Kraven på lätthanterlighet och nedlåsning av program upprepas även flera gånger i fråga fem 

samt kravet på minimal risk för att prov-filer försvinner,   

Fråga sex som visar vilka program som det är krav på att ha tillgång till fick som svar, ett 

computer-aided designprogram (CAD), tillgång till lärplattform, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Geogebra och en webbläsare (vilket då inkluderar internet). 
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Detta ger sammanfattat dessa åtta krav på nedlåsningsprogram: 

1. Integrering av lärplattform: Det går att integrera programmet med en lärplattform. 

2. Begränsning av program: Det går att begränsa vilka program som får användas. 

3. Tillgång till utrustning: Tillgång till rätt utrustning inför prov. (Detta är i 

sammanhanget tolkat som att läraren kan vara säker på att alla elever har den 

mjukvara som krävs inför ett digitalt prov). 

4. Minimera risk: Minimerad risk för att provfiler försvinner. 

5. Övervakning av dator: Det går att övervaka elevens dator under provets gång. 

6. Begränsning av tillgång: Förhindrar tillgång till sparade dokument. 

7. Lätthanterlighet: Är nedlåsningsprogrammet lätthanterligt. (Då detta är en väldigt bred 

fråga som kan tolkas på många sätt så kommer detta att tolkas i en begränsad version 

med samma fokus som de andra kraven. Det betyder att det kommer att kollas på om 

författaren av denna rapport anser att det med hjälp av guider och den information som 

finns är lätt för en lärare att hantera mjukvaran och göra de inställningar som krävs i 

nedlåsningsprogrammet före ett digitalt prov). 

8. Program tillgång: Kan ge tillgång till dessa program: CAD, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Geogebra och webbläsare. 

 

5.2 Testande av nedlåsningsprogram 

Under denna rubrik kommer resultatet från testande av kraven på nedlåsningsprogrammen att 

staplas upp. Om SEB och Transforming Exams klarar kraven eller inte kommer att 

struktureras upp i en tabell och svaren kommer sedan att förklaras. 

 

Kravnummer Krav Beskrivning SEB Transforming 

Exams 

1 Integrering av 

lärplattform 

Det går att integrera 

programmet med en 

lärplattform 

Ja Ja 

2 Begränsning av 

program 

Det går att begränsa 

vilka program som får 

användas 

Ja Ja 

3 Tillgång till 

utrustning 

Tillgång till rätt 

utrustning inför prov 

Nej Ja 

4 Minimera risk Minimerar risken för 

att provfiler försvinner 

Nej Nej 

5 Övervakning 

av dator 

Det går att övervaka 

elevens dator under 

provets gång 

Nej Nej 

6 Begränsning av 

tillgång 

Förhindrar tillgång till 

sparade dokument 

Ja Ja 

7 Lätthanterlighet Är 

nedlåsningsprogrammet 

lätthanterligt 

Nej Nej 
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8 Program 

tillgång 

Kan ge tillgång till 

dessa program: 

 

 CAD Ja Ja 

 Microsoft Word Ja Nej 

 Microsoft Excel Ja Nej 

 Geogebra Ja Ja 

 Webbläsare Ja Ja 

 

1. Integrering av lärplattform: Både SEB och Transforming Exams kan integreras med en 

lärplattform. Vissa lärplattformar som t.ex. Moodle har redan inbyggt stöd för SEB (Moodle, 

2018). Denna funktion söktes upp i användarinformation samt bekräftades att den fanns i 

nedlåsningsprogrammen. 

2. Begränsning av program: Både SEB och Transforming Exams kan begränsa vilka program 

som får användas men gör detta på olika sätt. SEB med hjälp av en kiosk applikation och 

Transforming Exams genom att begränsa åtkomsten till endast USB-minnet. Detta testades 

genom försök öppna tillåtna och icke tillåtna program när nedlåsningsprogrammen var aktiva. 

3. Tillgång till utrustning: Transforming Exams installeras på ett USB-minne och kan därför 

förberedas innan provet av läraren och sedan ges till eleverna vid provet vilket säkerställer att 

eleven har rätt mjukvara. SEB måste installeras på elevens dator med rätt version vilket kräver 

att läraren har tillgång till elevens dator eller att eleven gör detta själv innan provet. Filen för 

SEB inställningarna måste även delas ut innan provet börjar. Detta bekräftades från insamlad 

information samt tillvägagångssättet för att sätta upp nedlåsningen i nedlåsningsprogrammen. 

4. Minimera risk: SEB och Transforming Exams har inte någon extra funktion som minimerar 

risken för att provfiler inte ska försvinna om någonting skulle hända med t.ex. hårdvaran. 

Detta visades av avsaknaden av detta i insamlad information samt att alternativet inte fanns i 

de nedlåsningsprogrammen. 

5. Övervakning av dator: Möjligheten att kolla på en elevs dator under provets gång erbjuds 

inte av SEB eller Transforming Exams. Detta visade den insamlade informationen samt 

saknaden av ett sådant alternativ i nedlåsningsprogrammen. 

6. Begränsning av tillgång: Både SEB och Transforming Exams kan förhindra tillgången till 

sparade dokument på samma sätt som de begränsar vilka program som får användas vilket de 

gör på olika sätt. Detta testades genom försök att komma åt sparade dokument när 

nedlåsningsprogrammen var aktiva. 

7. Lätthanterlighet: SEB och Transforming Exams är båda program med många inställningar 

och möjligheter men med begränsade guider och förklaringar. Detta i kombination med hur 

viktigt det blir att hantera ett digitalt provs miljö samt att många lärare inte har tidigare 

erfarenhet med programmen gör att de inte är lätthanterliga. Detta testades genom uppsättning 

av nedlåsningsprogrammen för test av de andra kraven med kunskapen given av den 

information som tidigare har samlats in om nedlåsningsprogrammen. 
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8. Program tillgång: Eftersom SEB finns till Windows, MacOS och iOS så kan tillgång till 

alla dessa program erbjudas om ett operativsystem där dessa program fungerar används på 

datorn. Då Transforming Exams är Linux baserat så fungerar inte Microsoft Word och 

Microsoft Excel. CAD programmet är också begränsat till de versionerna gjorda för Linux 

operativsystem men resterande program fungerar. Detta bekräftades av den insamlade 

informationen om nedlåsningsprogrammen samt de krav som programmen har på 

operativsystem. 

 

6. Diskussion 

6.1 Resultat 

Resultatet av undersökningen hur nedlåsningsprogrammen lever upp till kraven ger spridda 

resultat. SEB klarar tre krav samt alla program i program tillgång och Transforming Exams 

klarar fyra krav samt tre av programmen i program tillgång. Att endast klara cirka 50 procent 

av kraven låter inte bra men hur viktiga är de krav som inte uppfylls och går det att uppfylla 

dem på nått annat sätt? 

För tillgång till utrustning samt program tillgång fick nedlåsningsprogrammen olika resultat 

men dessa svar kan ändras i olika perspektiv. För tillgång till utrustning ger SEB, som 

beskrivet i svaret, saker som måste installeras på elevens dator. Detta är svårt för lärare på 

gymnasieskolan som svarade på denna enkät då de använder en öppen BYOD miljö då läraren 

inte har tillgång till elevens dator men det finns som beskrivet tidigare flera modeller av hur 

BYOD kan hanteras. Om elevernas datorer är uppsatta med nått system som tillåter en 

lärare/IT att installera program på elevens dator när eleven t.ex. kopplar upp sig på skolans 

nätverk så skulle detta problem inte existera. Det skulle göra att SEB klarar detta krav. En 

liknande tolkning kan vi se för Transforming Exams för program tillgång. Microsoft Word 

och Microsoft Excel fungerar inte på Linux operativsystem men det finns alternativ. Om det 

endast egentligen söks efter ett orbehandlarprogram och kalkylprogram så finns det alternativ 

som t.ex. OpenOffice (Apache Software Foundation, 2018) som kan ge dessa tjänster. Det går 

även att installera Microsoft Word och Microsoft Excel med hjälp av Wine (WineHQ, 2018) 

men det är möjligt att komplikationer stöts på då programmen inte egentligen är gjorda för det 

operativsystemet. 

Om minimera risk som de båda programmen inte levde upp till undersökts så går det först att 

diskutera hur viktigt det är att provfiler förvaras extra säkert. SEB förvarar sina filer på 

datorns hårddisk och Transforming Exams på USB-minnet. Detta gör att filerna finns kvar sen 

senaste sparning även om datorn skulle stängas av eller testmiljön skulle avslutas oväntat. 

Men om skolan vill ha ett alternativ som garanterar att även om hårdvaran går sönder så ska 

filerna fortfarande finnas kvar så har Halbherr, Reuter, Schneider, Schlienger & Piendl (2014) 

skrivit om ett sådant förslag. De använder SEB för att skapa en säker anslutning till en virtuell 

klient. Detta gör att alla filer förvaras på denna klient så om hårvaran för datorn skulle gå 

sönder så finns fortfarande filerna sparade.  
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Nästa krav som de båda inte levde upp till är övervakning av dator. Detta finns det ingen 

inbyggd lösning på. Om lärarna inte vill använda ett annat program för att fylla denna 

funktion, som Halbherr, Reuter, Schneider, Schlienger & Piendl (2014) skriver om, så finns 

det tyvärr ingen annan lösning än att en lärare får sitta bakom eleverna vid provets gång och 

observera. 

Avslutningsvis kommer lätthanterlighet. Ett krav som varken SEB eller Transforming Exams 

klarar på det bestämda bedömningssättet. Men detta krav är som tidigare skrivet möjligt att 

mäta och tolka på många olika sätt. Det går därför att hitta bedömningar om detta i flera 

rapporter på området (Hutchison & Woodward, 2014; Pynoo, Devolder, Tondeur, Braak, 

Duyck & Duyck, 2010). Då detta är ett återkommande krav även i tidigare forskning så går 

det dock inte att sänka relevansen i detta krav. Det kan dock vara möjligt att argumentera 

emot denna bedömning av programmen om ett annat bedömningssätt finner motsatt slutsats. 

Med dessa aspekter av de icke uppfyllda kraven så är sammanfattningen att de testade 

nedlåsningsprogrammen klarar en majoritet av kraven. Detta kan förstås, som förklarat 

ovanför, variera beroende på vilken miljö och vilka extra program som lärarna vill använda 

vid det digitala provet.  

 

6.2 Metod 

Metoden som denna rapport har använt för att få fram sitt resultat har bidragit med relevant 

information med fokusering på det som söktes och att enkäten kom fram till relevanta krav. 

Nedlåsningsprogram har också fått en bra representation och bedömningen av kraven på dem 

har skapat relevant information. Metoden har dock inte varit perfekt utan har sina 

begränsningar. Enkäten kan skrivas på oändligt många olika vis och det är möjligt att den 

enkäten som gavs ut inte var så optimerad som det är möjligt att få den om ännu mer arbete 

skulle läggas ner på den. När det kommer till svaren på enkäten så var de från flera lärare 

utspridda över många ämnen vilket gav en relevant grund men eftersom svaren endast kom 

från ett gymnasium så begränsas vilken validitet som kan skapas av första frågeställningen. 

Om det hade varit flera gymnasier som svarat med ännu fler lärare hade det gått att visa en 

helhetsbild på lärares krav med större säkerhet. Att kunna visa en större bild med mer 

säkerhet hade även kunnat göras med den andra frågeställningen d.v.s. om flera 

nedlåsningsprogram hade representerats i undersökningen hade validiteten ökat. 

Av kraven som undersökte nedlåsningsprogrammen så kunde krav lätthanterlighet, om detta 

arbete hade varit i en större skala, ha undersökts med flera aspekter och bedömnings modeller 

för att skapa ett mer jämförbart resultat samt öppna för möjligheten att diskutera de olika 

aspekterna av ett programs lätthanterlighet. Detta skulle även öka replikerbarheten i 

undersökningen av detta krav men resterande krav samt enkäten har bra replikerbarhet. 

När det kommer till referenserna i detta arbete så har källkritik använts genom att undersöka 

dem så de använder sina egna relevanta referenser för deras påståenden innan detta arbete har 

refererat till dem. Försök till att använda flera källor vid påståenden har också gjorts men 

tyvärr för vissa aspekter som t.ex. teori för Transforming Exams har samma författare skrivit 
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flera relevanta artiklar. Detta har dock redovisats i texten så läsaren är medveten innan de 

läser stycket samt att dessa artiklar har kollats igenom noggrant så att deras påståenden har 

källor som bevis. 

 

7. Slutsatser  

Med resultatet ovan beskrivet har detta arbete kommit fram till ett svar på de formulerade 

frågeställningarna. Enkäten som besvarades av lärarna har gett oss svaret på den första 

frågeställningen. Det blev åtta krav som bedömdes relevanta för implementering av 

nedlåsningsprogrammen för digitala prov. Dessa åtta är,  

1. Integrering av lärplattform: Det går att integrera programmet med en lärplattform. 

2. Begränsning av program: Det går att begränsa vilka program som får användas. 

3. Tillgång till utrustning: Tillgång till rätt utrustning inför prov. 

4. Minimera risk: Minimerad risk för att provfiler försvinner. 

5. Övervakning av dator: Det går att övervaka elevens dator under provets gång. 

6. Begränsning av tillgång: Förhindrar tillgång till sparade dokument. 

7. Lätthanterlighet: Är nedlåsningsprogrammet lätthanterligt. 

8. Program tillgång: Kan ge tillgång till dessa program: CAD, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Geogebra och webbläsare. 

Med dessa svar undersöktes den andra frågeställningen. Bedömningen av hur ett generellt 

nedlåsningsprogram klarar de krav som ställs gav både positiva och negativa svar men 

sammanfattat anser detta arbete att ett generellt nedlåsningsprogrammen klarar en majoritet av 

krav som ställs. Detta eftersom att alla krav förutom två kan disskuteras till att ett generellt 

nedlåsningsprogrammen kan klara av. Detta är också ett resultat som kan bli bättre då 

nedlåsningsprogrammen får möjlighet att uppdateras och lösa de problem som finns.  

Med denna information i åtanke så visar det att fler lärare skulle kunna försöka gå över till 

digitala prov utan att oroa sig för nedlåsningen då de generella nedlåsningsprogrammen 

uppfyller en majoritet av de krav som lärarna ställer. Med det sagt så är det också viktigt att 

påpeka att ett krav som inte uppfylldes är lätthanterlighet vilket betyder att läraren kan behöva 

stöd från någon med erfarenhet av programmet vid en implementation.  Denna information är 

även relevant för skaparna av nedlåsningsprogram som skulle kunna använda en lärares 

perspektiv vid utformning av programmet för att underlätta vid implementation t.ex. som de 

har gjort i arbetet skrivet av Siozos, Palaigeorgiou, Triantafyllakos och Despotakis (2009). 

Som beskrivet i 6.3 Metod så skulle ett framtida arbete kunna vara detta i en större skala. Det 

betyder med information insamlad från fler gymnasier med fler lärare. Detta för att skapa en 

säkrare bild av de krav lärare har på nedlåsningsprogram för att sedan kunna säkra bilden av 

hur ett generellt nedlåsningsprogram möter dem.  

 



19 
 

Referenser 

Adesemowo, A. K., Johannes, H., Goldstone, S. & Terblanche, K. (2016). The Experience of 

Introducing Secure E-Assessment in a South African University First-Year Foundational ICT 

Networking Course. Africa Education Review, 13(1), 67-86. doi: 

10.1080/18146627.2016.1186922 

 

Apache Software Foundation (2018). OpenOffice. Hämtad 2018-04-06, Från 

https://www.openoffice.org/sv/  

 

Bussières, J., Métras, M., & Leclerc, G. (2012). Use of Moodle, ExamSoft, and Twitter in a 

First-Year Pharmacy Course. American Journal Of Pharmaceutical Education, 76(5). doi: 

10.5688/ajpe76594 

 

Cernusca, D., Scott, D. M., & Friesner, D. L. (2017). Turning a Problem into a Solution: 

Instructional Benefits of Using ExamSoft to Map Multiple-Choice Responses. Journal of 

Higher Education Theory and Practice, 17(7) 

 

Davidsson, P. & Thoresson, A. (2017). Svenskarna och internet 2017. Internetstiftelsen i 

Sverige.  

 

Debuse, J. W. & Lawley, M. (2016). Benefits and Drawbacks of Computer-Based Assessment 

and Feedback Systems: Student and Educator Perspectives. British Journal Of Educational 

Technology, 47(2), 294-301. doi: 10.1111/bjet.12232 

 

Economides, A., Terzis, V. & Economides, A. A. (2010). The acceptance and use of computer 

based assessment. Computers & Education, 56(4), 1032-1044. doi: 

10.1016/j.compedu.2010.11.017 

 

ETH Zurich, Educational Development and Technology (LET) (2018). Safe Exam Browser – 

News. Hämtad 2018-04-06, från https://www.safeexambrowser.org/news_en.html 

 

ExamSoft (2018). ExamSoft. Hämtad 2018-04-06, från https://learn.examsoft.com/  

 



20 
 

Faniran, V. & Ajayi, N. (2016) Students' perceptions of computer-based assessments: A case 

of UKZN. Artikeln presenterades på konferensen: IST-Africa Week 2016, Durban. 

doi:10.1109/ISTAFRICA.2016.7530692 

 

Faniran, V. & Ajayi, N. (2018). Understanding students’ perceptions and challenges of 

Computer-Based Assessments: a case of UKZN. Africa Education Review, 15(1), 207-223. 

doi:10.1080/18146627.2017.1292112 

 

Halbherr, T., Reuter, K., Schneider, D., Schlienger, C. & Pendl, T. (2014). Making 

Examinations More Valid, Meaningful and Motivating: The Online Exam Service at ETH 

Zurich. Artikeln presenterades på konferensen: EUNIS 2014, Center for Educational 

Development and Technologi. doi: 10.13140/2.1.4635.1044  

 

Hillier, M. (2014). E-Exams with student owned devices: Student voices. I Proceedings of the 

International Mobile Learning Festival 2015: Mobile Learning. MOOC’s and 21th Century 

Learning, 582–608. Hong Kong SAR Kina 

 

Hillier, M. & Fluck, A. (2015). A pedagogical end game for exams: a look 10 years into the 

future of high stakes assessment. Artikeln presenterades på konferensen: ASCILITE 2015, 

Perth. 

 

Hillier, M. & Fluck, A. (2017) Transforming exams - how IT works for BYOD e-Exams. 

Artikeln presenterades på konferensen: ASCILITE 2017, University of Southern Queensland. 

 

Hopkins, N., Sylvester, A. & Tate, M. (2013). Motivations For BYOD: An Investigation Of 

The Contents Of A 21st Century School Bag. Artikeln presenterades på konferensen: ECIS 

2013, Utrecht University. 

 

Hutchison, A. C. & Woodward, L. (2014). An Examination of How a Teacher's Use of Digital 

Tools Empowers and Constrains Language Arts Instruction. Computers in the Schools, 31(4), 

316-338. doi: 10.1080/07380569.2014.967629 

 

Kim, J. (2015). A Study of Perceptional Typologies on Computer Based Assessment (CBA): 

Instructor and Student Perspectives. Educational Technology & Society, 18(2), 80-96. 



21 
 

 

McDonough, S. K., Finks, S. W., Parker, R. B., Chisholm-Burns, M. A., Phelps, S. J., & 

Alford, E. L. (2016). Student Pharmacists' Perceptions of a Composite Examination in Their 

First Professional Year. American Journal Of Pharmaceutical Education, 80(1). doi: 

10.5688/ajpe8014 

 

Moodle (2018). Moodle. Hämtad 2018-04-06, Från https://moodle.org/  

 

Mukandutiye, D., Sevilla, J. & Makhanu, E. (2014). Adoption of e-Assesment in Strathmore 

University. Artikeln presenterades på konferensen: IST-Africa 2014, Le Meridien Ile Maurice, 

Mauritius. doi: 10.1109/ISTAFRICA.2014.6880665 

 

Nguyen, Q., Rienties, B., Ferguson, R., Whitelock, D. & Toetenel, L. (2017). Examining the 

designs of computer-based assessment and its impact on student engagement, satisfaction, and 

pass rates. Computers In Human Behavior, 76, 703-714. doi: 10.1016/j.chb.2017.03.028 

 

Pynoo, B., Devolder, P., Tondeur, J., van Braak, J., Duyck, W. & Duyck, P. (2010). 

Predicting secondary school teachers’ acceptance and use of a digital learning environment: A 

cross-sectional study. Computers In Human Behavior, 27(1), 568-575. doi: 

10.1016/j.chb.2010.10.005 

 

Schneider, D. R., Volk, B., Lehre, M., Bauer, D. & Piendl, T. (2012). Der Safe Exam 

Browser. Innovative Software zur Umsetzung von Online-Prüfungen an der ETH Zürich. 

Digitale Medien - Werkzeuge für exzellente Forschung und Lehre. 431-441 

 

Seffah, A., Donyaee, M., Kline, R. B. & Padda, H. K. (2006). Usability Measurement and 

Metrics: A Consolidated Model. Software Quality Journal, 14(2), 159–178. doi: 

10.1007/s11219-006-7600-8 

 

Seow, T. & Soong, S. (2014). Students' perceptions of BYOD open-book examinations in a 

large class: A pilot study. Artikeln presenterades på konferensen: ASCILITE 2014, Dunedin 

 



22 
 

Simpson, L. P. (2016). Perception of examsoft feedback reports as autonomy-support for 

learners. (Doctoral thesis, Doctor of Education in the College of Education at Morehead State 

University). Morehead, Kentucky: ProQuest LLC. Tillgänglig: 

https://scholarworks.moreheadstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=msu_thes

es_dissertations 

 

Siozos, P., Palaigeorgiou, G., Triantafyllakos, G. & Despotakis, T. (2009). Computer based 

testing using “digital ink”: Participatory design of a Tablet PC based assessment application 

for secondary education. Computers & Education, 52(4), 811-819. doi: 

10.1016/j.compedu.2008.12.006 

 

Stavert, B. (2013). Bring Your Own Device (BYOD) in Schools 2013 Literature Review. New 

South Wales: Department of Education and Communities. 

 

Sweeney, J. (2012). BYOD in Education: A Report for Australia and New Zealand. Intelligent 

Business Research Services Ltd. 

 

Transforming Exams (2018). Transforming Exams. Hämtad 2018-04-06, från 

http://www.transformingexams.com/ 

 

Wadley, M., Weaver, S. B., Curry, C. & Carthon, C. (2014). Research: Pharmacy students’ 

perceptions of ExamSoft® as the primary assessment tool in an integrated therapeutics 

course. Currents In Pharmacy Teaching And Learning, 6, 815-821. doi: 

10.1016/j.cptl.2014.07.002 

 

WineHQ (2018). WineHQ. Hämtad 2018-04-06, Från https://www.winehq.org/ 

 

  



23 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

Rubrik: Program för digitala prov 

Underrubrik: Frågor om lärares erfarenheter med program för hantering av datorns nedlåsning 

under genomförandet av digitala prov. Ett digitalt prov innebär ett prov som genomförs på 

datorn. 

 

Beskrivande text: Vissa lärare har nu börjat genomföra digitala prov (prov utförda på en 

dator) för sina elever. 

Har du genomfört ett digitalt prov någon gång?  
Ja 

Nej 

 

Vilket ämne/vilka ämnen undervisar du i? 

Fritextsvar 

 

Beskrivande text: Många skolor försöker gå över från pappers prov till digitala prov helt och 

hållet. 

Vad skulle krävas för att du ska genomföra alla prov som digitala prov? (Skriv 

gärna flera krav) 

Fritextsvar 

 

Beskrivande text: När ett digitalt prov ska genomföras behövs det oftast ett 

nedlåsningsprogram som hanterar nedlåsning av datorn. Detta för att kunna specificera vad en 

elev ska kunna/inte kunna göra på datorn medan provet genomförs (t.ex. förhindra att de kan 

surfa på internet, bara på specifika hemsidor eller att bara specifika program får köras). 

Vad skulle du kräva av ett sådant nedlåsningsprogram för att vilja utföra digitala 

prov? (Skriv gärna flera krav) 

Fritextsvar 

 

Vad för problem har du stött på/tror du att du skulle stöta på med digitala prov? 

(Skriv gärna flera problem) 
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Fritextsvar 

 

Beskrivande text: För att kunna göra någonting på en dator så behövs program användas. Ett 

program är allt som startas på datorn t.ex. webbläsaren eller Word. 

Vad för program eller typ av program på datorn skulle eleverna behöva tillgång 

till vid utförande av ett digitalt prov från dig? (Skriv gärna flera program) 

Fritextsvar 
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Bilaga 2 

Har du genomfört ett digitalt prov någon gång?  
Ja 7 svar 

Nej 4 svar 

 

Vilket ämne/vilka ämnen undervisar du i? 

El 

Engelska, Naturkunskap, Matte, Idrott 

Industri och idrott. 

Engelska 

Franska 

Industri 

Matematik, Naturkunskap, Kemi och BIologi 

Matematik, teknik och CAD 

Idott och hälsa, Människan i industrin 

Företagsekonomi 

Matematik 

 

Vad skulle krävas för att du ska genomföra alla prov som digitala prov? (Skriv 

gärna flera krav) 

Fungerar inte då jag undervisar i praktiska ämnen. 

Dem ska vara lätta och praktiska att genomföra. Det ska vara lätt att rätta Det ska vara lätt att göra en 

bedömningssammanställning Det ska vara lätt att överföra bedömning till annan sida Det ska vara omöjligt för 

elever att på något sätt använda datorn för att fuska Det ska medföra tydliga förbättringar/förenklingar från att 

göra prov analogt 

Jag skulle behöva lite hjälp att komma på vart, hur jag gör digitala prov. Sen om jag ska göra digitala prov vill 

jag kunna vara fri i hur proven ser ut. Jag vill inte bara ha frågor i text form, jag skulle vilja kunna göra mer 

visuella frågor. 

Ett väl genomarbetat program som är lättanvänt, har flertalet olika funktioner, både för muntliga inspelningar 

men också självklart skriftliga delar och som går att integrera med aktuell lärplattform. 

Smidighet för att importera frågor och bild från olika källor och format (bild, videor, pdf, wordfiler, gamla 

skannade dok, ljudfile). Smidighet och lätttillgänglighet för att integrera dem i en layout med lite variation. 

Möjlighet att ha i samma prov summariska delar (som ger poäng) och formativa (som ger feedback och anger en 

viss nivå i en viss tid). Möjlighet att tjuvtitta i reell tid hur provet genomförs hos den ena eller den andra. 

Säkerställa att alla elever har rätt utrustning som fungerar på d-day. 

Bra och enkla program. 

Ett lätthanterat, flexibelt verktyg där jag kan utforma proven som jag vill ha dem. 

Enkel hantering Enkel rättning Minimal risk för att prov försvinner/avbryts 

Enkelt sätt att skapa digitala prov. Färdiga mallar 

Intelligenta rättningsfunktioner. I förlängningen sådana som kan läsa och tolka och rätta fritext. 

En större möjlighet att på ett bra sätt redovisa och tänka matematik, saknar idag lämpliga program och att skriva 

på dator tar ofta längre tid en för hand. Kunna begränsa vilka program som används på datorn för att begränsa 

fusk. 
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Vad skulle du kräva av ett sådant nedlåsningsprogram för att vilja utföra digitala 

prov? (Skriv gärna flera krav) 

Inget, Provet skall vara utformat så att internet inte är fusk utan hjälpmedel 

Det beror på provet. Med andra ord krävs flexibilitet i programmet. Internet behöver kunna låsas. Stavningskoll 

behöver kunna låsas. Formler och annat ska vara smidigt att använda. 

Det ska vara enkelt att tyda. Ska inte behöva göra flera moment för att få klart ett kommando, dåligt exempel: gå 

hit, tryck där, öppna den fliken och ta bort så är du klar. Du ska inte känna oro över att du kan göra fel. 

Lättanvänt, går att låsa på flera olika sätt som det beskrivs i inledningen av frågan. Kunna styras enkelt av mig 

som lärare, kunna hanteras under tiden det används av eleverna. 

Att det inte kräver hjälp av flera tekniker för att sätta den igång 

Förhindra surfning på nätet, förhindra användning av sparade dokument kanske 

Enkel hantering för all personal 

Jag vill att de letar svar på internet. 

Kommunikation mellan elever ska kunna låsas. Annars är jag positiv till helt öppet system (tillgång till www, 

räknare etc) 

Att jag kan bestämma vilka program de ska få använda. Att kunna låsa olika program under olika delar av 

provet. 

 

Vad för problem har du stött på/tror du att du skulle stöta på med digitala prov? 

(Skriv gärna flera problem) 

Lösa praktiska problem på ett bra sätt. Godkänna olika lösningar. Eleven måste kunna lösa problemet på olika 

sätt. För inte begränsa kreativiteten. Risken är att eleven lär sig systemet och inte ämnet. 

Eleverna kan dra igång stavningskontroll igen. Osmidigt för matematik och naturkunskap då formler och 

beräkningar är knöliga att lösa i t.ex. Word. Den nuvarande switchen för flygplansläge kan eleverna komma åt 

själva. 

Då jag inte har gjort något digitalt prov så kan jag bara hypotetiskt resonera och något problem som jag tror jag 

skulle stöta på är just det att det inte är så användarvänligt för någon som är osäker på datorhantering, och jag har 

en känsla av att digitala prov är relativt begränsade i sin utformning. 

Att "rättningen" av provet blir svår då det är svårt att ange alla rätta svar på frågor, speciellt på gymnasienivå. Att 

frågorna i proven blir av enklare form än vad kanske krävs ibland, till exempel inte bara flervalsfrågor utan även 

svar med argument och motivering. 

Elever som säger att de fick ett tekniskt pb med nätkoppling t ex och då inte kunde genomföra hela provet i tid. 

Inte möjlighet att blanda stängda frågor (fler alternativ, ja/nej, sant/falsk med poäng) med mer öppna (fri 

produktion, korta svar) i samma prov. 

Fusk 

Svårt att utforma frågor och svarsalternativ som jag vill ha dem, till exempel i kemi och matte där man vill kunna 

skriva formler och siffror på ett snyggt sätt. Svåröverskådligt resultat 

Av erfarenhet så finns alltid risken att filer försvinner. 

Tiden att skapa proven 

Jag har kört: https://www.onlinequizcreator.com/sv Ofta skriver jag frågan på ett sätt och tolkar den på mitt sätt - 

och ger svarsförslag i enlighet med min syn på fråga och svar. Ibland förstår eleverna frågan på annat sätt och 

svarar "rätt" men fel. 

Ökad möjlighet till fusk. Datorer som krånglar vid provtillfället. Svårigheter att spara och redovisa uppgifter i 

programmet. 

 

Vad för program eller typ av program på datorn skulle eleverna behöva tillgång 

till vid utförande av ett digitalt prov från dig? (Skriv gärna flera program) 
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webbläsare 

Word Excel (Chrome, Firefox) 

Word är väl det man oftast använder. Men jag skulle vilja ha något som är mer "Kahoot" inspirerat utan snabba 

svars alternativ. Och i det programmet kan jag gå in och bygga mina prov utifrån det ämne jag har och göra 

provet mer användarvänligt för mina elever. 

Vet ej 

Navigatör och tillgång till ett lärplatform (typ Vklass men bättre) eller ett molnbaserar system (Chrome). Annars 

jag vet inte så mycket om vad som aktuellt finns och hur jag kan jämföra de olika tjänsterna. 

word, geogebra 

CAD-programvara 

Word, Excel, Webläsare 

Alla - då jag också tycker att ett provtillfälle ska likna verkligheten (då man har tillgång till alla sådana verktyg) 

/Magnus S. 

Geogebra, lämpligt symbolhanterande program, programmerings program, excell framförallt är det viktigt att 

själv kunna variera vilka program eleven har tillgång till vid specifikt tillfälle. 

 


